
  مرّة أخرى السالم عليكم مجيعا الشيخ :

  الطفل : وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته

  ما شاء اهللا ، كيف حالك ؟ الشيخ :

  الطفل : احلمد هللا .

  ما امسك ؟  الشيخ :

  ي أمحد عبد احلّق .الطفل : امس

  الّسالم عليكم . السائل :

ما شاء اهللا ، وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته , أنبته اهللا نباتا حسنا ، وأقّر اهللا به عني والديه ، هذا  الشيخ :

ته الطّفل يذّكرين خبطأ طاملا مسعناه من الكبار وهو خطأ جديد ، توّهم من صواب جديد ، ذلك أّن زيادة ومغفر 

يف الّسالم ، إمنّا هو يف الّرّد ، وليس يف االبتداء أي إذا ابتدأ املسّلم سالمه انتهى به إىل وبركاته ، فيقول الّسالم 

عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وال يزيد هنا ومغفرته لكن ايب حينما ألقي عليه الّسالم ذا الكمال والّتمام ، وأراد 

سن حينذاك يأيت بزيادة ومغفرته فإذا السالم ابتداءا ، ال يزاد على الّسالم عليكم أن يكون جوابه باّليت هي أح

ورمحة اهللا وبركاته ، أّما جوابا فيزاد على من ألقى هذا الّسالم الكامل ومغفرته ، هذا ما ذّكرين هذا الطّفل بارك 

  اهللا فيه أن أذّكر احلاضرين به ، مث ماذا عندكم ؟ تفّضل .

  أن لربّنا سبحانه وتعاىل عينا ، فهل هناك دليل على تثنية العني بالّنسبة هللا عّز وجّل ؟ نؤمن السائل :

ليس هناك نّص سوى حديث الّدجال املعروف ، وذلك يستلزم أن اهللا عّز وجّل املقطوع بأّن له صفة  الشيخ :

هذا من العقائد املتلّقاة ، خلفا الكمال ، أّن له عينني لكن ال أستحضر إذا كان هناك نّص صريح يف ذلك ، إمنّا 

  عن سلف ، وهذا مستند واضح يف ذلك ، إالّ أن يكون ما هو أوضح وهذا ما ال أستحضره , نعم.

  ماحكم خلع الّنعلني يف املقابر ؟ السائل :

، إالّ اجلواب كما هو معلوم ، يف كّل أمر صدر من الّنيب صّلى اهللا عليه وسّلم فاألصل فيه أنّه للوجوب  الشيخ :

إذا وجدت قرينة تصرف هذا األمر من الوجوب إىل االستحباب ، وال قرينة هنا ، وعلى ذلك ، فينبغي البقاء 

على األصل ، أال وهو الوجوب , وعليكم السالم ورمحة اهللا  , ولكّين أقول قد ميكن أن نتلّمس قرينة تؤّكد أّن 

 ( ال تجلسوا على القبور وال تصّلوا إليها )الة والّسالم األمر ها هنا على الوجوب من ذلك مثال قوله عليه الصّ 

ففي هذا احلديث وهو يف صحيح مسلم ، أن الّنيب صلى اهللا عليه وآله وسّلم مجع بني أمرين أو شيئني متباينني 

 فهو من جهة يأمر باحرتام املّيت ، وذلك بالّنهي عن اجللوس على قربه ، ومن جهة أخرى ينهى عن املبالغة يف



( ال تجلسوا على القبور ، وال تصّلوا احرتام املّيت ، فينهى عن الّصالة إىل القرب فقال عليه الّصالة والّسالم 

،   ( يا صاحب السبتّيتين اخلع نعليك )والّسؤال الّسابق آنفا ، يف األمر فيما يتعّلق باملشي بني القبور   إليها )

هل الّنهي هنا  ( ال تجلسوا على القبور ، وال تصّلوا إليها )السالم كذلك هنا يرد الّسؤال نفسه ، يف قوله عليه 

للّتحرمي أم للّتنزيه ، اجلواب كاجلواب الّسابق بالّنسبة لألمر فكما أّن األصل يف األمر الوجوب ، فكذلك األصل 

ىل القرب ، هل هو يف الّنهي الّتحرمي  فقد يقول قائل يه عليه الّسالم عن اجللوس على القرب وعن الّصالة إ

للّتحرمي أم الّتنزيه ؟ اجلواب كما سبق بالّنسبة لألمر ، األصل فيه أنّه للّتحرمي ، وحينئذ فيمكننا أن نستنبط من 

يه عليه الّصالة والّسالم عن اجللوس على القرب ، أنّه يلتقي مع أمره لصاحب السبتّيتني خبلعهما ومن ذلك باب 

هذا احلديث بذاك وصار هذا الثّاين قرينة مؤيّدة ، لكون األمر يف حديث السبتيتني ،  احرتام املقبورين ، فالتقى

( إّن المّيت إذا وضع في قبره إنّه هو على أصله أي الوجوب قد يورد بعض الّناس ملثل هذه املناسبة ، حديث 

ي بني القبور يف الّنعال فيتومهون أّن هذا احلديث يدل على جواز املش  ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرين )

وليس األمر كذلك ، ذلك ألنّه ليس من الّضرورّي ، أن نتصّور أّوال ، أّن إخبار الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم عن 

املّيت إذا وضع يف القرب أنّه يسمع قرع الّنعال ، أنّه يعين أن املشي بني القبور يف الّنعال جائز ، ألنّه ميكن أن 

يث ال يصطدم مع أمره لصاحب السبتّيتني خبلعهما ميكن أن نتصّور أمرين اثنني دفعا للّتعارض ، نتصّور األمر حب

األمر األّول ، أنّه ال تالزم بني مساع الّناس عند انصرافهم من دفن املّيت أن يكون الّدفن بني القبور ، حبيث 

يكون هذا الّسمع من امليت لقرع الّنعال ، يف يستلزم هذا الّدفن ، املشي أيضا يف الّنعال بني القبور ، ميكن أن 

وضع خاّص كأن يدفن يف حافّة املقربة يف جانب منها ، وحينئذ فال يستلزم إذا ما استحضرنا هذه الّصورة ، أن 

يكون الّناس قد ساروا بني القبور يف نعاهلم هذا الّشيء األّول  والّشيء الثّاين ، أنّه يوجد لدينا قاعدة أصولّية ، 

ساعدنا على الّتوفيق بني األحاديث اّليت قد يبدوا الّتعارض بينها أحيانا ، من هذه القواعد أنّه إذا تعارض حاضر ت

ومبيح ، قّدم احلاضرعلى املبيح ، فحديث الّسبتّيتني حيّضر على املسلم أن ميشي بني القبور متنّعال احلديث الثّاين 

ه آنفا ، يف ظاهره يفيد إباحة املشي بني القبور يف الّنعلني ، فإذا تعارض يف ظاهره، إذا مل حنمله احململ اّلذي ذكرت

حاضر ومبيح قّدم احلاضر على املبيح ، وهذه القاعدة بدهّية جّدا ، ملن يتتّبع تدرّج األحكام الشرعّية ، وطريقة 

العرب يف اجلاهلّية كانوا يف ضالل ورودها ونزوهلا على قلب الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم ، فنحن نعلم مجيعا أّن 

مبني ، وكانوا ال يعلمون شيئا ممّا يعرف بعد اإلسالم بأنّه حرام أوحالل ، وكذلك نعلم أّن أّول ما أنزل على الّنّيب 

صّلى اهللا عليه وسّلم فإّمنا هو األمر بعبادة اهللا وحده ، ال شريك له ، ّمث بعد ذلك بدأت األحكام الشرعّية تنزل 

ما أمرعليه الّسالم بعبادة اهللا وحده ال شريك له وأمر الّناس أن يعبدوه كذلك وحده ، ال شريك له يومئذ مل فحين



يكن شيء امسع لباس احلرير حرام ، شرب اخلمر حرام ، املشي بني القبور يف الّنعال حرام ، وإّمنا كان الّناس 

ن املستبعد إطالقا أن يكون املسلمون يف العهد ميشون على ما كانوا عليه من الّضاللة ، وعلى ذلك فليس م

األّول من اإلسالم ، ميشون على اإلباحة األصلّية فيدخلون القبوروعلى أقدامهم الّنعال  فحينما يأيت حكم جديد 

، يتضّمن خلع النعلني ، بالّنسبة للماشي بني القبور ، نعرف بداهة ،حينذاك أّن هذا الّنّص أتى حبكم جديد ، 

اكانوا عليه من قبل من عادة الّسري بني القبورمن أجل هذا كّله ، يقول علماء األصول ، أنّه إذا تعارض ألغى م

نّصان أحدمها حيّرم  شيئا واآلخر يبيحه ، محل الّنّص املبيح على األصل على الرباءة األصلّية ، ومحل الّنّص احملّرم 

أّن احلكم اّلذي ينبغي أن منشي عليه ، هو أن ال منشي يف  على الّتشريع اجلديد ، ذا نستطيع أن نفهم حينذاك

  ( ال تجلسوا على القبور وال تصّلوا إليها )الّنعال بني القبور وهذا يتأيّد كما ذكرت آنفا ، بقوله عليه الّسالم 

( كسر خر فنهيه عليه الّسالم عن اجللوس على القبور هو من باب احرتامها كما قال عليه الّسالم يف احلديث اآل

، هذا كّله من باب احرتام األموات لكن هذا اإلحرتام ، ال ينبغي أن يرتفع إىل مرتبة  عظم المّيت ككسره حّيا )

الّتقديس والغلّو يف الّتعظيم هذا هو األمر الوسط حنرتم األموات ، وال نقّدسهم ، من احرتام األموات أن منشي 

  فهذا حبث آخر, نعم . حفاة بني القبور ، إال إذا كان هناك عذر

  هل صحيح سكوت ابن حجر يف الّتلخيص على بعض األحاديث يعترب تصحيحا هلا ? السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  سكوت ابن حجر يف الّتخليص احلبري كما يقول بعض العلماء هل يعترب تصحيحا هلا أم ال ؟ السائل :

ما سكت عليه يف كتابه فتح الباري وإذا كان  هذا مل ينّص هو عليه ، فيما علمت ، كما نّص على الشيخ :

معلوما لدينا ولدى كّل باحث أّن  سكوت احلافظ يف الفتح ال يعترب حتسينا دائما وأبدا ، فمن باب أوىل أن ال 

  يكون األمر كذلك ، يف كتاب له آخر ، مل ينّص عليه فيما نّص به يف كتاب فتح الباري . نعم .

كهذا ، نافدته تطّل على املقربة رأسا ، ليس هناك حاجز بني املسجد واملقربة إّال   لو أن هناك مسجدا السائل :

  هذا اجلدار فقط ، فما حكم الّصالة يف هذا املسجد ؟

  املهّم أن ال تكون قبلته إىل املقربة ، أّما إذا كان كما وصفت اآلن فال بأس يف ذلك , نعم. الشيخ :

  آخر فوقه ؟ هل جيوز فتح قرب قدمي لدفن السائل :

  إذا كان قد صار رميما جيوز وإالّ فال إذا صار ترابا ، جاز وإّال فال  الشيخ :

  املّدة حىت يصبح رميما ؟ السائل :

املّدة بارك اهللا فيك ، ختتلف اختالف األراضي ، فبعض األراضي جتعل الفساد يسري بسرعة إىل اجلثّة ،  الشيخ :



باجلثّة إىل أمد بعيد فهذه أمور ال تعرف ، إّال بالّتجربة ، وكما قيل أهل  وبعضها تكون األراضي ناشفة ، حتتفظ

مّكة أدرى بشعاا ، وصاحب الّدار أدرى مبا فيها ، فكّل أهل قرية ، بالّتجربة يعرفون هذا ، أّما أن يوضع شرعا 

  حّد ال يتعّداه هذا أمر ال يعقل أبدا .

ل اّلذي سأله األخ مطلق أم بقيد الّضرورة يعين جواز الّدفن على من هذا احلليب : شيخنا هل اجلواز بالّنسبة للّسؤا

  حاله ، للّضرورة ؟

فهمت عليك لكن يا ترى الّضرورة هنا ميكن أن تتصّور ؟ فإن تصوّرت ، فالّضرورات تبيح أهم من هذه  الشيخ :

  احملظورات .

  كأنّه فهمت من األخ سؤاله لغري ضرورة .  احلليب : شيخنا الّسؤال بالعكس ولو لغري ضرورة ؟ يعين الّسؤال

  طبعا لغري ضرورة . الشيخ :

  احلليب : فاجلواز لغري ضرورة أيضا ؟

  هو اجلواز كيف ؟ حنن قلنا ال جيوز إالّ بعد أن يصبح رميما . الشيخ :

  احلليب : حنن غلب على ظّننا علينا أنّه أصبح رميما 

  ة !طّيب سواء يف ضرورة أو ما يف ضرور  الشيخ :

  احلليب : أي نعم .

  هذا أمر بدهي ، ينقلون عن املعّري أنّه قال : الشيخ :

  " صاح هذه قبورنا متلء الرحب *** فأين القبور من عهد عهدي

فاهللا جعل األرض كفاتا ، فإذا كان أي بقعة من  خّفف الوطئ ما أظّن أدمي  *** األرض إالّ من هذه األجساد "

ا كانت مقربة ، ولذلك فإذا اندثر اجلسد وصار رميما جاز الدفن ولو بدون ضرورة األرض ممكن أن يكون يوما م

.  

  هل يفهم من هذا جواز نبش املقابر ألّي غرض ؟ السائل :

ال ، ما جيوز ، لكن قد يظّن ظاّن ما ، أّن هذا القرب صاحبه صار رميما ، فيفتحه ليس بقصد الّنبش  الشيخ :

  حّية اليوم كما يقع أحيانا أو ال تزال فيها ، فال جيوز حينذاك الّدفن .وإذا به جيد اجلثّة ، كأّا 

يعين هناك بعض املقابر القدمية ، أغلقت ومل يدفن فيها منذ مثال ، عشرة أو خسمة عشرة سنة ، فبعض  السائل :

  الّناس يزيلون هذه املقابر ويبنون عليها .

، وهذا كثريا ما يقع يف كثري من البالد مع األسف . تقّرر ختطيط ال ما جيوز هذا يعين إذا كانت الّدولة  الشيخ :



الّشوارع على حساب األموات ، وعلى حساب املقابر ، فال جيوز القضاء على املقربة ، إّال بعد الّتأّكد من 

ا حرام األجساد فيها فنيت وصارت رميما ، أّما كما رأينا هناك يف سوريا ، كانت تشال العظام باجلرّافات ، فهذ

، والشّك أّن هذا  ( كسر عظم المّيت ككسره حّيا )ال جيوز ، وقد مسعتم آنفا قوله عليه الّصالة والّسالم 

الّتنظيم ، إّمنا يندفعون إليه ، إّما جهال منهم بأحكام الّشرع ، وإّما استهتارا منهم ذه األحكام ، ألّم يهتّمون 

  بدنياهم أكثر ممّا يهتّمون بآخرم .

  يقولون إّن جثّة الّشهيد ال تبلى مثل باقي جثث األموات ؟ لسائل :ا

  ...ليس هلذا القول دليل شرعي  الشيخ :

  ...كما يقولون إنّه قرب سّيدنا عّم الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم   السائل :

  العّباس أم محزة ؟ الشيخ :

  محزة . السائل :

، خيربنا أّن أجساد الّشهداء ال تفىن كأجساد األنبياء ، عندنا نّص أّن  قلنا أنّه ليس هناك دليل يف الّشرع الشيخ :

اهللا عّز وجّل حّرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء مثل هذا الّنّص بالّنسبة للّشهداء ال يوجد إطالقا ، لكن 

داء كما هي هذا اّلذي وقع ، أّن يف التاّريخ اإلسالمي األّول ، بسبب حفريّات ، اكتشفوا جثة بعض الشه

صحيح وقع ، لكن هذا ال يعطينا قاعدة أّوال أّن كل شهيد ال يبلى جسده ، بل قد وجدت بعض األجساد لغري 

شهداء ، وهذا كما قلت آنفا بيجوز تكون إّما أمر يعود إىل طبيعة األرض ، أو أّن اهللا عّز وجّل ، العليم بأحوال 

ما كان يف قيد احلياة ، تكون كرامة من اهللا ، لذلك اإلنسان سواء  املوتى ، فقد يكرم بعضهم بأن يبقي جسده ك

كان شهيدا ، أو كان صاحلا غري شهيد ، لكن ما جيوز أن نأخذ من ذلك قاعدة ، فال نقول على اهللا ما ال نعلم 

ادهم تبقى. نقول إن اهللا حّرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء أّما غري األنبياء فال دليل عندنا ، بأّن أجس

  نعم .

رجل قتل نفسا خطأ ، فعليه أن يصوم شهرين متتابعني ، مثّ مات ذلك الّرجل بعد ذلك احلادث خبسمة  السائل :

  أو ستة أشهر ، فهل يصوم عنه ولّيه أم يسقط عنه ذلك الّصيام ؟

أّن قوله عليه ميكن هنا أخذ احلكم من مذهبني للعلماء ، أحدمها عندي أرجح من اآلخر الرّاجح  الشيخ :

يف تفسري هذا احلديث قوالن ألهل العلم أحدمها أنّه   ( من مات وعليه صوم صام عنه ولّيه )الّصالة والّسالم 

عاّم ، يشمل أّي صوم مات هذا املّيت عنه على هذا القول ميكن أن يقال بأّن ولّيه يصوم  لكن القول اآلخر هو 

قصود به صوم الّنذر فمن مات وعليه صوم كان قد نذره على نفسه ، الرّاجح عندي ، أّن هذا احلديث إّمنا امل



ا كان الّصيام اّلذي تسأل عنه ، ليس من قبيل الّصوم املنذور ، فال يصوم عنه 
ّ
فهذا اّلذي يصوم عنه ولّيه ، ومل

  أحد على هذا القول الرّاجح عندنا .

  شيخنا بالّنسبة لصدقة الفطر رجل مدين السائل :

  ؟ رجل الشيخ :

  مدين السائل :

  مدين الشيخ :

  يعين ينفق على أهل بيته من الّدين ، فهل تلزمه صدقة الفطر ؟ السائل :

والّرسول يؤّكد ذلك  (( اتّقوا اهللا ما استطعتم ))هذا بارك اهللا فيك ، يتعّلق باملبدأ العام ، حينما يقول  الشيخ :

الّرجل ، إّما أن يشعر بأنّه مستطيع ، أو ليس مبستطيع  هذا ( ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )بقوله 

فهو اّلذي   (( بل اإلنسان على نفسه بصيرا ))أّما كونه مدين وكونه يعين معيل هذا ال يعين أنّه غري مستطيع 

 حيكم أنّه يستطيع أو ال يستطيع ، رّب إنسان دان دينا ، ألمر ثانوّي فهو يفي ذا الّدين ، شيئا بعد شيء ،

وهو عامل يعمل إّما يف مهنة أو وظيفة أو ما شابه ذلك ، فمثل هذا مثال أنا أقّرب هذا تقريبا ، مثل هذا 

اإلنسان ال يصعب عليه أن يستدين بضع دنانري ليخرج زكاة الفطر ، إن تصّورنا إنسانا اليوم ، ال يوجد يف جيبه 

وهذا أستبعده ، جّدا يف العصر احلاضر ، فبإمكانه أن  أو يف صندوق بيته بضعة دنانري ، إن تصّورنا هذا الّضيق ،

يستدين ، وهذا بطبيعة احلال إذا كان قادرا على الوفاء ، على أّنين أتصّور شيئا آخر ، مثل هذا اإلنسان املفروض 

أنّه فقري ويتبع هذه الفرضّية ، فرضّية أخرى ، وهي أنّه ستأتيه الّصدقات ، فإذا جاءته الّصدقات ، فسوف 

يستطيع أن خيرج منها ، إن كان ال جيد يف جيبه  ما يشرتي به ما يتصّدق , فاألمر ليس فيه ذلك احلرج الكبري ، 

  على كّل حال املبدأ ، ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها .

بالّنسبة لعذاب القرب ، هل صحيح أّن هناك حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم ، أّن من مات  السائل :

  وم اجلمعة ال يعّذب يف القرب ؟ي

  ولعّلي ذكرت شيئا من ذلك يف كتايب أحكام اجلنائز. نعم تفّضل . ( خّفف عنه العذاب )أي نعم  الشيخ :

  احلليب : تكرار اجلماع  يف شهر رمضان ، هل يستلزم تكرار الكّفارة ؟

  كيف كيف ؟  الشيخ :

  تلزم تكرار الكّفارة ؟ احلليب : تكرار اجلماع يف شهر رمضان ارا , هل يس

  طبعا . الشيخ :



  احلليب : يستلزم .

  إذا تكّرر بتكّرر األيّام . الشيخ :

  احلليب : نعم .

  أّما إذا تكّرر يف اليوم الواحد فال . الشيخ :

  احلليب : طّيب يف هذه الكّفارة ، إنسان أفطر يوما فهل يستأنف أم يعيد يف الكّفارة ؟

  هل يستأنف؟ الشيخ :

   : أم يعيد؟احلليب

  ما فهمت  الشيخ :

  احلليب : يعين قصدي هل يتّمم أم يستأنف يعين يبدأ باإلعادة من جديد ، إذا أفطر يوما ؟

  يعين تقصد ميسك إذا أفطر ؟ الشيخ :

احلليب : إنسان أفطر, ال قصدي شيخنا ، إنسان يف كّفارته ، بصيام شهرين متتالني ، أفطر يوما من هذه 

  الشهرين ؟

  يعين يف أثناء أداء الكّفارة خ :الشي

  احلليب : نعم يف أثناء الكّفارة

  يعين أثناء صيام الّشهرين املتتابعني الشيخ :

  احلليب : نعم

  أيوة فاآلن الّسؤال ماذا ؟ الشيخ :

  احلليب : الّسؤال هل يعيد من جديد أم يتّمم ؟ سواء بعذر أو بغري عذر واجلواب على كل وجه ؟

  هللا أعلم ما حيضرين اجلواب القاطع اآلن .نعم ، ا الشيخ :

  احلليب : جزاك اهللا خريا .

  سائل آخر : أنا مرّة سألتك هذا الّسؤال ، فقلت إن كان أفطر بعذر أفطر بعذر..

  إي هذا مفروغ منه الشيخ :

  سائل آخر : ظل يلي أفطر بدون عذر

  السؤال هنا بدون عذر . الشيخ :

  سائل آخر : سأل على الوجهني



  كيف  شيخ :ال

  سائل آخر : قال على الوجهني

  على عذر وغري عذر الشيخ :

  سائل آخر : أينعم

ال إذا كان بعذر ، فليس هو بأخطر من رمضان ، لكن أنا الذي أتوّقف فيه إذا كان بغري عذر ، فهل  الشيخ :

، إنّه هل حيسن هذا ينبغي أن يستأنف صوم شهرين متتابعني  إذا قسناه برمضان فاجلواب نعم ، لكن الّدقّة 

  القياس أم ال ؟

  سؤال آخر . السائل :

  نعم . الشيخ :

هل هناك حديث صحيح يف دفع زكاة احللّي يف كّل عام ؟ ألّن كثريا من الّناس يطلب الّدليل يعين  السائل :

  احلديث بذلك ؟

، هذا احللّي إّما أن يبلغ  نعم ، لكن ليس من الواجب أن يكون الّدليل مفّصال تفصيال على كيف الّناس الشيخ :

الّنصاب يف كّل عام فما اّلذي يوجب علينا أن نقول هل هناك حديث أنّه يوجب بإخراج الزّكاة يف كّل عاّم ما 

  دام الّنصاب تكّرر يف كّل عام ؟

  ألنّه هناك رأي آخر يقال أنّه يف العمر مرّة واحدة . السائل :

  دليل أم ال ! وليس العكس ما دام أن الّنصاب عم يتكّرر كل سنة .معليش هذا اّلذي يقال له عندك  الشيخ :

  يعين يعترب يقاس على زكاة األموال الثّانية  السائل :

  ما فيه قياس أخي ، هذا ذهب , هذا ذهب . الشيخ :

  يعين حكمه حكم زكاة املال ؟ السائل :

  بال شّك . الشيخ :

  لعذاب ؟اّلذي ميوت يف رمضان هل خيّفف عنه ا السائل :

  ما عندنا بيان يف هذا اهللا أعلم . الشيخ :

  تغلق أبواب الّنار وتفتح أبواب اجلّنة ؟ السائل :

  نعم ، لكن هذا ليس معناه أنّه خيّفف عن املّيت العذاب هذا حيتاج إىل نّص ، نعم  الشيخ :

  أستاذي هل تبديل أو تغيري الّشيب ، هل هو للوجوب ؟ السائل :



  للوجوب الشيخ :

  أم لالستحباب ؟ لسائل :ا

للوجوب ، أي نعم لكن ليس معىن ذلك أّن اّلذي ينبغي أن يقوم ذا الواجب حيّط دئبه بدئب حليته ،  الشيخ :

( إن الّيهود والّنصارى يعين كل ما شافها ذهب الّصبغة شويّة يالحقها بالّصبغ ال وإّمنا هو كما قال عليه الّسالم 

  فاملخالفة تتحّقق بتكرار هذه العملّية ، وليس بالّدئب وراءها ) ال يصبغون شعورهم فخالفوهم

  ...نستأذنك شيخنا  السائل :

  كيف .  الشيخ :

  ...نستأذنك عشان  السائل :

  عفوا لعّلنا نتمّكن من الّصالة خلفك إن شاء اهللا . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا الّسالم عليكم . السائل :

  وعليكم الّسالم . الشيخ :

  سؤال أخري وبنمشي اهللا جيزيك خري ل :السائ

  تفّضل الشيخ :

  إذا كان واحد داعي واحد للغداء أو للفطور أو للعشاء وما لّىب الّدعوة وما جاء ، هل يلزمه احلقّ  السائل :

  هل يلزمه إيش؟  الشيخ :

  يعين جيلسه للحّق هذا ما تفعله العشائر  السائل :

  ال ما يلزم هذا لكن الشيخ :

  نعم  :السائل 

  الال ما يلزم هذا الشيخ :

  جزاك اهللا خري  السائل :

  ...لكن هذا لعّلك يعين جتد له عذرا يضحك الشيخ رمحه اهللا  الشيخ :

  سائل آخر : لكن حنن كّررنا عليه الّدعوة وقلنا له ننتظرك اآلن ننتظرك نصف ساعة ننتظرك ساعة .

  يكم الّسالم .وعل الشيخ :ما هو الغائب عذره معه يضحك  الشيخ :

  شيخنا يف عندي سؤال السائل :

  كيف؟ تفّضل  الشيخ :



بالّنسبة لإلنسان بيدفن إنسان بقربه اثنني مثل قبل شويّة الّسؤال الّسابق واحد يدفن فوق الثّاين إذا كان  السائل :

ق القرب هذا ثالث القرب غميق يعين ، هل جيوز أن نضع بالطه فوق وبالعام القادم أو الذي بعده أو كذا يدفن فو 

  فوق البالطة هاي هذا الّشيء والدي سّواه يعين ، فهل هذا األمر جائز أم ال ؟

  أنت تتصور القضية نظرية أم عملية ؟ الشيخ :

  والدي سّوى هذا الشيء يعين سّواه جّهز القرب حبيث يدفن واحد فوق الواحد . السائل :

  يعين جهزه حبيث يدفن واحد فوق واحد !؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  هذه بدعة الشيخ :

  بارك اهللا فيك السائل :

هذه بدعة ال جيوز وبعدين جيب أن تعلموا أن يف الدفن السنة هو الّلحد وليس الّشّق ، ولعّلكم تعرفون  الشيخ :

  الّلحد ما هو ؟

  نعم . السائل :

، هذا ما يقوله الّرسول عليه الّسالم ، نعم  ) ( الّلحد لنا والّشّق لغيرناطّيب فهذا معناه الّشّق مرّتني ،  الشيخ :

.  

  ؟ ( الّدعاء مّخ العبادة )يف حديث مسعته يقول عن الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم يقول  السائل :

الّلفظ الّصحيح  ( الّدعاء هو العبادة )ال هذا احلديث ذا الّلفظ ضعيف ، أّما الّلفظ الّصحيح فهو  الشيخ :

(( وقال رّبكم ادعوني استجب لكم ، إّن ّمث قرأ قوله تعاىل  ( الّدعاء هو العبادة )ة والّسالم قال عليه الّصال

( الّدعاء هذا هو الّنص الّصحيح ، أّما الّلفظ األّول  اّلذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهّنم داخرين ))

 وهو عبد اهللا بن هليعة ، فهو تفّرد ففي سنده رجل معروف عند علماء احلديث بسوء احلفظ أال  مّخ العبادة )

  . ( الّدعاء هو العبادة )ذا الّلفظ ، دون  الثّقة اّلذي رواه بلفظ 

طّيب هل صحيح الّدعاء يرّد البالء ، الّدعاء يصل إىل الّسماء والبالء نازل فيتصارعان إىل يوم القيامة ،  السائل :

  هل ورد نّص ذا القول ؟ 

  كيف ؟  الشيخ :

  الّدعاء يصعد إىل مساء لرّب العاملني ، والبالء نازل فيتعارك الّدعاء والبالء ل :السائ

  أي نعم يف هيك حديث ؟ الشيخ :



  يف نّص ذا احلديث السائل :

  لكن يف ظّين أنّه ضعيف هل تذكر شيء من هذا ؟ الشيخ :

  أي نعم . ( فيتعالجان )احلليب : شيخنا ممكن حيّسن حديث 

  هذا هو الذي يسأل عنه .أي نعم  الشيخ :

  احلليب : يعين احلديث يف له أكثر من طريق شيخنا واهللا أعلم .

حيتاج إىل حبث يعين احلديث وارد ، وله بعض الّطرق فيها ضعف  لكن حيتاج إىل إعادة الّنظر واهللا أعلم  الشيخ :

.  

  من أّول الّصفات هل نقول بضالله أم بكفره ؟ السائل :

  له إالّ أن يظهر أنّه كان متعّنتا وقاصدا الّضالل فحينئذ يكّفر .نقول بضال الشيخ :

بالّنسبة للّذين جيوّزون إخراج صدقة الفطر ماال ، يقولون بأّن اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا أجاز ذلك ،  السائل :

إّن اإلمام كمان علما أن ذلك خيالف صحيح أحاديث الّنّيب عليه الّصالة والّسالم ، فماذا يقال هلم ؟ يقولون 

  حّجة اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا حّجة ، وهذا يؤخذ منه يعين فماذا نقول هلؤالء ؟

(( فإن تنازعتم في شيء فرّدوه إلى اهللا والّرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر نقول هلؤالء  الشيخ :

ال يعرفون قيمة الكتاب والّسّنة وأقّل ما أقول ، هي املشكلة مع هؤالء الّناس ، أّم  ذلك خير وأحسن تأويال ))

ال يعرفون قدر الكتاب والّسّنة كما يعرفون قدر األئّمة ، مث هم ينظرون إىل مذاهب األئمة األربعة كشرائع أربعة ، 

فيجوز للمسلم أن يأخذ من أّي شريعة من هذه الّشرائع األربعة ، أو من أّي مذهب من هذه املذاهب األربعة ، 

لك فأمثال هؤالء حباجة إىل حماضرة ، يلقيها اإلنسان عليهم ، ويفّهمهم ما هو الّدين هل الّدين قال فالن ولذ

  " العلم قال اهللا قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالّتمويه .وفالن ؟ أم الّدين كما قال ابن القّيم رمحه اهللا 

  فقيه . ما العلم نصبك للخالف سفاهة *** بني الّرسول وبني رأي

فالّشاهد هذا جيب أن يفهم هؤالء أّن األمر  كّال وال جحد الّصفات ونفيها ***  حذرا من الّتعطيل والّتشبيه "

يعود يف كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إىل ما قال اهللا وإىل ما قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسلم ، مث 

( فرض صدقة الفطر صاعا من ّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم يتبع ذلك بأن نقول هناك أحاديث تقول بأ

، وحديث آخر من حديث ابن عبّاس أّن الّنّيب  شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب )

، فاملقصود ذه الّصدقة هو  ( فرض صدقة طهرة للّصائم وطعمة للمساكين )صّلى اهللا عليه وآله وسّلم 

ام بنّص هذا احلديث ، فيلفت نظرهم إىل هذا احلديث وذاك احلديث ، احلديث األّول بيفّصل نوع الطّعام اإلطع



اّلذي فرض فيه صدقة الفطر ، واحلديث الثّاين يلفت الّنظر إىل احلكمة من شرعّية صدقة الفطر ، فهي هلا 

ّلق بالفقري ، فبالّنسبة للحكمة األوىل تقول شعبتان هذه احلكمة هلا شعبتان إحدامها تتعّلق باملزّكي واألخرى تتع

ا تعطيه نقدا ما أطعمته 
ّ
طهرة للّصائم ، هذه الّصدقة طهرة للّصائم وبالّنسبة لألخرى طعمة للمساكني فأنت مل

وكما يتوّهم كثري من الّناس ، وقريبا جرى بيين وبني أحدهم نقاش ، بيقول مستحسنا مقّدما الرّأي والعقل على 

بيقول حنن إذا أعطينا الفقري املال ، فهو بتوّسع فيه يشرتي ثياب ألهله ألطفاله كذا إىل آخره ، فنحن قلنا الّنقل ، 

له يا أخي املقصود من هذه الّصدقة ، ليس ما هو املقصود من الّصدقة من الزّكاة الّسنويّة ، اليت جتب بشروطها 

رج إّما من الّذهب وإما من الفّضة ، هنا ليس األمر كذلك  املعروفة منها الّنصاب كما ذكرنا آنفا ، فينبغي أن خي

، ألنه ليس املقصود الّتوسعة العاّمة يف كّل شيء على الفقري وإّمنا املقصود توسعة خاّصة ، وهي يف الطّعام ، 

العيد ، وهذا وليست هذه الّتوسعة خاّصة يف يوم العيد ، ألنّه هو يوم واحد ، وإّمنا الّتوسعة أيضا ، ملا بعد أيّام 

هو اّلذي يقع ، حينما يتوّفر عند الفقراء واملساكني آصع من هذا الطّعام اّلذي فرضه رّب العاملني ، على لسان 

نبّيه الكرمي ، فيصبح غنّيا نوعا ما , شهور ورّمبا أكثر من ذلك على حسب ما أرسل ربّنا إليه من الّصدقات ، 

وسعة على الفقراء ، يف طعامهم فقط ، ولذلك فإذا فهّمنا هؤالء ، وكان هذه الّصدقة ليس املقصود ا إّال التّ 

عندهم استعداد أن يتجّردوا من شيئني أّوال العصبّية املذهبّية ، ألنّه يّلي يقول لك أنا مذهيب حنفي وإمامي بيقول 

إّال باملتابعة واملالحقة هيك ، و إمامي عامل إىل آخره فهذا من الّصعب أن جنّرده من هذه العصبّية املذهبّية ، 

وباّليت هي أحسن ، كمان بّدنا جنّرده من اتّباع اهلوى ، ألّن كثريا من الّناس ، ال يكونون حنفيّي املذهب ، وإّمنا 

يرون برأيهم وبعقلهم أّن مذهب أيب حنيفة أنسب يف هذا العصر ، فبيرتكوا مذهبهم ، ملذهب من خيالفونه يف 

 يف هذه املسألة  فيأخذون برأي اإلمام أيب حنيفة ألنّه وجد هوى يف نفوسهم فإذا حنن املائة تسعة وتسعون ، إالّ 

علينا أن نرّيب الّناس أّوال ، عن التجّرد عن التعصب املذهيب ، وثانيا عن اتّباع اهلوى ، ألن اتّباع اهلوى مضّلة ، 

  نعم .

، هل جيوز شرعا إذا أحدنا أمسك بيهودّي فهل اليوم أهلنا بفلسطني حبالة صراع مستمّر مع اليهود  السائل :

  جيوز أن يقتله ؟

  هل جيوز إيش؟ الشيخ :

  جيوز يقتله السائل :

  هل جيوز أن يقتل يهوديّا إيه , يقتله وين هنا أم هناك ؟ الشيخ :

  هناك السائل :



ا يقتل يهودي ، إّال ويقتل مقابله عد الشيخ :
ّ
يد من املسلمني ، ما رأيتم هناك , يا أخي أنتم  ما بتشوفوا إنه مل

  هذا ؟ القتلى من املسلمني أكثر أم من اليهود ؟

  من املسلمني ، لكن ال بّد من الّشغالت هذه حىت نوقع يف قلوم الّرعب وخنّوفهم السائل :

  ال مش ال بّد هكذا . الشيخ :

  إىل مىت يعين ؟ السائل :

، ما هكذا يا سعد تورد اإلبل ، تصّور هّأل أنت إذا ال بّد مش هكذا  ، أوردها سعد وسعد مشتمل  الشيخ :

بقي احلال هكذا ، شو بتكون الّنتيجة ؟ املسلمني عم يتفّرجوا ، والفلسطنّيني عم يذحبوا ، ماذا تكون الّنتيجة ؟ 

يقتل يهودّي ويقتل مقابله عشرة من الفلسطنّيني ، ويسجن األلوف ماذا تكون الّنتيجة ؟ هل يكون انتصارا على 

اليهود ؟ ليس هذا هو الطّريق ، احلقيقة أّن املسلمني اآلن أخطئوا طريق اجلهاد ، اجلهاد يبدأ جبهاد الّنفس كما 

( رجعنا ، ال أقول احلديث املشهور على ألسنة الّناس  ( المجاهد من جاهد هواه هللا )قال عليه الّصالة والّسالم 

ضعيف ، لكن يغين عنه احلديث الّصحيح وهو قوله عليه  هذا حديث من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر )

  . ( المجاهد من جاهد نفسه هللا )الّصالة والّسالم 

  ذه املناسبة أنتم هنا ترون غروب الّشمس ، وشروق الّشمس وطلوع الفجر أم ال ؟  الشيخ :

  اليوم فيه غيم . السائل :

  ال ، ال دعنا والغمام . الشيخ :

  . ال نستطيع السائل :

  ملاذا ؟ الشيخ :

املنطقة شرقّية عندنا وليست مفتوحة حىت يتّم الفطر أما من اجلهة الغربّية واضحة ، يعين فيه جبل  السائل :

  حيجب عّنا الّشمس قبل غروب الّشمس ، اجلبل الغريب هذا .

  اجلبل الغريب حيجب الّشمس ؟ السائل :

  ت أم ال .قبل أن تغرب ال نستطيع أن تتحسس هل غرب السائل :

  هذه مشكلة ، طّيب وما اّلذي ال حيجب ؟ الشيخ :

  األفق البعيد . السائل :

  ما هو األفق ؟ الشيخ :

  ...احلليب : بعد اجلبل 



  سائل آخر : البنايات حتجب رؤية مغيب الشمس .

هلي ، أنت كالمك غري كالمه ، مع أّن اجلواب واحد ، كّل ما هناك من فرق إنه يف حاجب طبيعي إ الشيخ :

  ويف حاجب إيش ؟ صناعي .

  أنا أقول فيه حاجبني إن شاء اهللا اصرب علينا السائل :

  كيف  الشيخ :

احلاجب إّيل إحنا األصلّي ، يعين كثري من الّناس ، يعتربون اإلفطار قبل آذان املغرب ، فتنة وبدعة ، هم  السائل :

  يرون هذا ، وحنن ال نرى هذا إن شاء اهللا تعاىل .

  هذا الّسؤال طّيب . احلليب :

لكن من باب يعين سّد مثال باب فتنة ، وخصوصا على اإلخوة ، ويّلي فيهم يكفيهم فننتظر األذان  السائل :

ونفطر مع األذان ، هذا بني الّناس ، أّما إذا الواحد لوحده أنا عن نفسي إذا رأيت مغيب الّشمس وأنا يف أّي 

 لو كان قبل املغرب بوقت على السنة ، أّما مع النّاس أنتظر األذان حّىت مكان أفطر واحلمد هللا رب العاملني ، حّىت 

  ...ال نقع مثال 

ال ، ليس هذا املقصود , املقصود قبل كّل شيء معرفة احلكم الشرعي ، ثاين شيء طريقة الّدعوة إىل  الشيخ :

وبني الوسيلة ، فأنت جوابك مل هذا احلكم الشرعّي ، فهناك غاية وهناك وسيلة ، فيجب أن نفّرق بني الغاية 

يكن من باب الوسيلة وإّمنا كان من باب الغاية ، يعين لو أنت كنت يف عقر دراك ، تقول اجلبل حيجب طّيب 

  مىت تفطرإذا أنت ؟

  عندما أمسع األذان . السائل :

   يؤّذن ؟مىت يؤّذن املؤّذن بارك اهللا فيكم ؟ حنن احلقيقة يف دّوامة ضايعة ، املؤّذن مىت الشيخ :

  بعد غروب الّشمس مبده قد تصل إىل مخس دقائق . السائل :

  اهللا يهديك يا أبو أمحد ، املؤّذن يؤّذن على الّتوقيت الّشرعّي ؟ أم على التوقيت الفلكي ؟ الشيخ :

  على التوقيت الفلكي . السائل :

  طّيب هل هذا هو الشرع ؟ الشيخ :

  ليس هذا هو الشرع . السائل :

  ذا خّلينا مع الّشرع ، وسؤايل آنفا كان شرعيا ، مىت يؤّذن املؤّذن لصالة املغرب ؟إ الشيخ :

  على الّتوقيت الفلكي . السائل :



نسيت ما قلنا اآلن ؟ حنن سألنا سؤاال ، أعطي بالك املؤّذن اليوم هل يؤّذن على الّتوقيت الّشرعّي ؟ أم  الشيخ :

وقيت الفلكي ، هذا تركناه جانبا ، مىت ينبغي أن يؤّذن املؤّذن على على الّتوقيت الفلكي ؟ كان اجلواب على التّ 

  الّتوقيت الّشرعّي ؟

  عند غروب الّشمس مباشرة . السائل :

  آه ، فكيف يتأّكد بأّن الّشمس غربت ، إذا كان يف الغرب جبل ؟ مىت يتأّكد أن الّشمس غربت ؟ الشيخ :

  سائل آخر : بروح على البحر 

  حك الشيخ رمحه اهللا , هذا اجلواب له معىن .حلو, يض الشيخ :

  األصل أن يتأّكد يعين . السائل :

  أرجوك فّكر وتكّلم ، فّكر وتكّلم ألنّه سيعود الّسؤال مستنبطا من كالمك كيف يتأّكد؟   الشيخ :

ا مل يعد يرى أنا أعيد عليك إن شاء اهللا اإلجابة ، حىت تعطيين املفيد ، ألّين ال أريد أن أقول ، إذ السائل :

  الّشمس فجاز له أن يفطر خوفا من أّن اجلبل يكون عاليا فالّشمس مل تغرب بعد.

  سائل آخر : الّسالم عليكم

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا  وبركاته  واآلن صار الوقت عندكم أم ال  الشيخ :

  سائل آخر : باقي أربع دقائق ، أو مخس دقائق

  .سائل آخر : طبعا لألذان الفلكي 

الظّاهر أّن الّناس كّلهم إالّ قليال منهم ضائعني ، مش عارفني كيف يثبتون األوقات اخلمس على الّتوقيت  الشيخ :

الّشرعّي . تفّضل ، رّب بلدة أفقها ساحل البحر ، وبلدة أخرى أفقها سهل األرض وبلدة ثالثة أفقها جبل ، بل 

هؤالء ؟ ومىت يؤّذنون ؟ إذا غربت الّشمس سواءا كان  لنقل هضبة ، ورابعة جبل و و إىل آخره ، فمىت يفطر

الغروب على ساحل البحر ، أو على األرض الّسهل ، أو على اهلضبة ، أو على اجلبل ، املهّم إنّه الّشمس غربت 

، يقال عربّية ومشاهدة اآلن غربت الّشمس ، أّما التوّقف واهللا إنه يف جبل ! طيب ماذا تريد أن يكون غري اجلبل 

!؟ تنتظر أن يكون هناك ساحل  مثل ما قال صاحبنا يروح على البحر وهات ، هذا تكليف ما ال يطاق ، 

  احلقيقة أن الّدين يسر عّقده الّناس ، طائفة منهم جبهلهم وطائفة أخرى منهم بتعّنتهم .

  سائل آخر : يا شيخ

  نعم الشيخ :

طويل ،وبعدين تكون الّساعة العاشرة ليال ويكون الفضى سائل آخر : يف أوروبا جتد يف أيّام الّصيف يكون اليوم 



  موجود ، هناك التحّقق من غروب الّشمس يعين بّده

  خّليك أنت يف بلدك العرّيب ، وبعدين بنحكي عن البلد األعجمّي . الشيخ :

  سائل آخر : الإله إالّ اهللا .

  أي نعم . الشيخ :

اء هذا اجلبل ، يف شيء يدّل عليها ، وهو جهة الّشرق بضوء احلليب : شيخنا خاّصة بقضّية غروب الّشمس ، ور 

  ...الّليل 

  صحيح أنا بقول لك إنّه الّناس ضايعني عن العلم . الشيخ :

  احلليب : يعين هذا يدّل على هذا .

إذا غربت الّشمس ها هنا عندكم فقد حّل اإلفطار ووجبت صالة املغرب ، أنا شايف يف أبنية عندكم  الشيخ :

  ريدون أن تطلعوا إىل فوق وتشوف اجلبل يّلي وراء األبنية هذه ؟فهل ت

  سائل آخر : فيه جبل وراء اجلبل يا شيخ !

  سائل آخر : شيخنا الفجر واحد أم اثنني ؟ الفجر احلقيقّي ومش احلقيقي ؟

  فيه فجران يف الّتعبري الشرعّي ، فجر صادق وفجر كاذب . الشيخ :

  لّصحيح ما هي عالمته كيف بّدو يعرف؟سائل آخر : كيف معرفة الفجر ا

(( الّرسول عليه الّسالم بّني هذا اّلذي تسأل عنه ، إذا امتّد الّنور هكذا يف األفق ، فهو الفجر الّصادق  الشيخ :

ا بتشوف وترمي ببصرك إىل  فكلوا واشربوا حّتى يتبّين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر ))
ّ
مل

ا يبدأ يعلو الّسواد خّط أبيض ، مش خّط أفقّي ، خّط أبيض ممتّد من  الّشرق والّليل
ّ
ما بتشوف الّسواد هذا ؟ مل

  الّشمال إىل اجلنوب ، فهذا هو الفجر الّصادق .

  سائل آخر : كم نستطيع أن نعّني املّدة

  ال, ما له , خّط يبّني خطّ  الشيخ :

  ...حلاضر ؟ تعلمون أن الفجر يؤذن قبلسائل آخر : املّدة كم نستطيع أن نعّينها يف الوقت ا

  سائل آخر : الّسالم عليكم

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته الشيخ :

  سائل آخر : فهل نستطيع أن نعّني توقيت بالّدقائق أو بالّساعات ؟

لوعه ممكن أخي ، لكن هذا مش ثابت خيتلف باختالف األيام ، إىل عهد قريب كان الفجر يبّكر يف ط الشيخ :



، أظّن اآلن كأنّه وقف كان الفجر يؤّذن قبل شهر أو شهرين ثالثة ونصف ومخسة تقريبا ، اآلن عفوا قلت يؤّذن 

، وأردت األذان الّشرعّي مش هذا األذان الواقع ، فلنقل إنّه كان الفجر يطلع  تقريبا أربعة إال ثلث ، اآلن بطلع 

يف نسبة كمان قريبة بعضها من بعض ، بني األذان الفلكّي هذا  الّساعة أربعة وعشرة دقائق ، فما هو ثابت لكن

يّلي بتسمعوه من املؤّذن و بني طلوع الفجر الّصادق ، مّدة ترتاوح ما بني نصف ساعة ومخس وعشرين دقيقة أي 

  نعم وبني األذان الّشرعّي واألذان الفلكي حنو عشر دقائق

  سائل آخر : أذان صالة الفجر

  م املغرب نع الشيخ :

  سائل آخر : أذان الفجر نفسه

  كيف؟  الشيخ :

  أذان الفجر نفسه الفلكي ؟ السائل :

  هو الفلكي نعم . الشيخ :

  يعين لو الواحد أكل خالل األذان ؟ السائل :

( إذا أقبل الّليل من ها معليش ، يا أخواننا جيب أن تعلموا هذا احلديث ، قال عليه الّصالة والّسالم  الشيخ :

لذلك فمن الوهم  ( وأدبر الّنهار من ها هنا ، وغربت الّشمس فقد  أفطر الّصائم )ار إىل املشرق وأش هنا )

ومن اخلطأ الفاحش ، أن نتوّهم أنّنا إذا رأينا الشمس غربت من هنا ، بنقول واهللا هنا يف جبل ، أو نقول  كما 

هنا هنا أم ال ؟ فإذا كان الّضوء النور يلي قال القائل اآلخر ، يف أبنية طّيب ، ننظر حنن ، هل أقبل الليل من 

فوق منا ، نور النهار ضوء النهار ، إذا كان ال يزال ممتدا إىل املشرق وهو كذلك إىل املغرب ، ولو غربت الّشمس 

فما أفطر الصائم لكن إذا أقبل الّليل من ها هنا  يعين بدأ الظالم يهجم علينا من جهة الشرق، وبدأ الّنور ضوء 

ولذلك فنحن  ( فقد أفطر الصائم )يغيب وراء األفق ، والّشمس أيضا فعال غربت ، قال عليه الّسالم  الشمس

ال نستطيع أن نتصّور وضعا تتجّمع فيه هذه األوصاف الثالثة  أقبل الّليل من ها هنا وأدبر الّنهار من ها هنا ، 

ّرسول عليه الّسالم ، هو يتكّلم بلسان وغربت الّشمس ونقول ال ما صار وقت اإلفطار ، هذا صدم حلديث ال

اآلن إذا الشمس نراها بعيننا قرص الّشمس عم تنزل عم تنزل حّىت صار فيه  ...عرّيب مبني ، فيقول إذا أقبل 

متاس بني دائرة الّشمس الّسفلى من حتت مع اجلبل ، أو مع األبنية ، مث بدأ قرص الّشمس يغيب يغيب حىت مل 

ول لغة وشرعا وعرفا غربت الّشمس ؟ فما لكم تشّكون يف البدهّيات غربت الّشمس ، كّل نره ، أال جيوز أن نق

ما ميكن أن جيعلنا نتوّقف هو أن نرى ضوء الّنهار شرقا ووسطا ، وغربا ال يزال كما كان هذا خبّلينا نشّك ، لكن 



  الواقع ليس كذلك واهللا أكرب اهللا أكرب .


